
Projekt 

UCHWAŁA  NR  ............ 

WALNEGO ZGROMADZENIA SM „WYŻYNY” 

podjęta w 2018r. w dniach: .......................... 

 

W  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „Wyżyny” za 2017r.    
 
 

Walne Zgromadzenie SM „Wyżyny”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy            
z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1560) oraz na 
podstawie § 91 ust. 1 pkt 3 Statutu SM „Wyżyny”, po zapoznaniu się z przedstawionym 
za 2017 rok sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią biegłego rewidenta oraz 
uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5 z dnia 16.04.2018r., uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” za 
2017r. składające się z:  
1. bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 350.282.439,08 zł, 
2. rachunku zysków i strat za rok obrachunkowy 2017 wykazujący zysk netto                             

w wysokości 2.427.073,52 zł, 
3. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków 

pieniężnych na sumę 298.807,84 zł, 
4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego o kwotę 15.780.532,63 zł, 
5. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2017r. oraz dodatkowych informacji    

i objaśnień. 
 

§ 2 

W głosowaniu udział wzięło ................ członków Spółdzielni, którzy oddali .................. 

głosów za, ................ głosów przeciw, ................... głosów wstrzymujących. 

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Projekt 

UCHWAŁA  NR  ............. 

WALNEGO ZGROMADZENIA SM „WYŻYNY” 

podjęta w 2018r. w dniach: ..............................    

 
W  sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto). 

 
Walne Zgromadzenie SM „Wyżyny”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy        
z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1560) oraz na 
podstawie § 91 ust. 1 pkt 3 Statutu SM „Wyżyny”, po zapoznaniu się z przedstawionym 
za 2017 rok sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią biegłego rewidenta oraz 
uchwałą Rady Nadzorczej Nr 5 z dnia 16.04.2018r., uchwala co następuje: 
 

§ 1 

1. Zysk netto w wys. 2.100.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych               

z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym wszystkich 

członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali członków z każdej 

nieruchomości budynkowej. 

2. Zysk netto w wys. 327.073,52 zł przeznacza się na fundusz remontowy mienia 

ogólnego Spółdzielni. 

§ 2 

W głosowaniu udział wzięło ................ członków Spółdzielni, którzy oddali ................. 

głosów za, ................. głosów przeciw, .................... głosów wstrzymujących. 

Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia. 

 
  

 

 

 

 

 

 

            

 
 


